
A szerző Marketing des bibliotheques et des centres de do
cumentation. Analyse. (Bull. Bibi. France, t.35, no.6, 1990. 
pp.346-355.), valamint Stratégies (Bull. Bibi. France, t.36. 
no.1. 1991. pp.50-57) c. tanulmányát Gyimót Ágnes tömörí
tetté.

Marketing a 
könyvtárakban és a 

dokumentációs 
központokban

Jean-Michel Salaün

Analízis

Marketingről beszélni könyvtárakkal és doku
mentációs központokkal kapcsolatban sokak 
számára szentségtörésnek hangzik. A könyv
tárak tevékenységükkel az emberi szellemet szol
gálják, a minőség fontosabb számukra a mennyi
ségnél. Napjainkban az információ és a kultúra 
szerepe megnövekedett, és ez a szolgáltatások 
újfajta módszerét igényli. A marketing erősen üz
leti, anyagias beállítottsága csak igen árnyaltan 
érvényesülhet e téren. Jean-Michel Salaün, a pá
rizsi Nemzeti Könyvtári Főiskola munkatársa cik
kében e kérdéskör elméletét és stratégiáját is
merteti.

Lendrevie kézikönyve szerint a marketing 
mindazoknak az eszközöknek összessége, ame
lyekkel a vállalatok létrehozzák, megőrzik és fej
lesztik üzleti tevékenységüket és növelik a fel
használók körét. A fejlett módszerekhez hozzá
tartozik a szervezet és annak használói közötti 
kapcsolat tanulmányozása a profit szempontjá
ból. A marketing elméletével foglalkozók, Philip 
Kotier hatására megalkották a szolgáltatás filozó
fiáját, amely az élet legkülönfélébb területein ér
vényesül.

A marketing manapság számos csatornán át 
behatol a könyvtárakba is. Alkalmazásának kuta
tói és élharcosai a kereskedelmi iskolákban a 
könyvtárgazdasági szak megújításán fáradoznak.

Réjean Savard az első frankofon -  és úgy látszik 
eddig az egyetlen - ,  aki a gyakorlatban is alkal
mazta a marketinget a könyvtárakban, ő  az an
golszász példát követte.

A marketinggel kapcsolatos francia kutatá
sok napjainkban bizonyos fokig már alkalmazha
tók a könyvtári szolgáltatások és az információs 
menedzsment területén is. A könyvtárak és infor
mációs központok tevékenysége a szó legszo
rosabb értelmében véve a szolgáltatás, amely 
alatt a szerző mindvégig a szolgáltatás-teljesít
mény együttes fogalmát érti. Míg a szolgáltató és 
a kereskedelmi vállalat közötti különbség a klien
túrájukban rejlik, addig az információs szektor
ban ezt a különbséget a könyvtárak és a doku
mentációs intézmények autonóm fejlődése és a 
médiák határozzák meg. Ez utóbbi a hallgatók, il
letve a nézők aktív részvétele nélkül működik. A 
könyvtárak és dokumentációs intézmények lé
nyege viszont az olvasók dokumentummal és in
formációval való ellátása, amelyhez szükséges a 
használók aktív részvétele is.

A marketing szakemberek egy önkiszolgáló 
étterem működését bemutató ábra segítségével 
illusztrálták a szolgáltatás mechanizmusát, mely
nek lényege: a felhasználó, az anyag és a sze
mélyzet közötti kapcsolat. Hasonlóképpen mű
ködnek az információs szolgáltatások is. Az in
formációs szolgáltatás részben a könyvtárak nyílt 
tereiben, a felhasználó és a könyvtáros közös 
munkájával jön létre, részben pedig az intézmé
nyen belül, a használótól elzárt szervezeti egysé
gekben. E két pólus érzékeltetésére példa az ét
terem, amit a szakzsargon „back-office”-ra és 
„front-office”-ra oszt. Könyvtárak esetében a fel
használótól elzárt back-office-ban, azaz a háttér
ben lévő munkahelyeken, irodákban folyik a 
könyvtárgazdasági munka, az adatok (dokumen
tumok) feldolgozása, és a hálózati munka stb. A 
front-office, azaz az előtér (olvasói tér) a haszná
ló, a felszerelés és a személyzet együttese. A 
szolgáltatás színvonalát a mesterségbeli tudás és 
a minőség határozza meg. Ha a használó felké
szült, tudja mire van szüksége és meghatározott
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dokumentumot kér, a könyvtári, információs 
szakember tudása a háttérben érvényesül. 
Amennyiben közelebbről meg nem határozott 
dokumentumot, információt igényel az olvasó, 
nem nélkülözheti az őt kiszolgáló szakember ak
tív közreműködését. A szolgáltatás eredménye a 
kívánt információ vagy dokumentum. A könyvtári 
menedzsment fontos eleme még a szolgáltatá
sok anyagi fedezete. E téren egyszerre kell telje
sítményt nyújtani az adott szellemi és funkcioná
lis környezetben. Ezt szokás „vitrin/üzem ” dilem
mának is nevezni.

A könyvtárak és a dokumentációs központok 
több szolgáltatása párhuzamos. A könyvtárak el
sődleges feladata a kölcsönzés, a dokumentáci
ós központoké a dokumentumok kutatása és az 
adatszolgáltatás. Az egyes könyvtárak funkciója 
is eltérő: a kölcsönkönyvtár csak kölcsönöz, de 
az egyetemi könyvtár mindemellett még doku
mentációs munkát is végez. A fenti intézmények 
kínálata szélesnek nevezhető, ha számos alap
szolgáltatást nyújt az intézmény, és ehhez meg
vannak a tárgyi feltételei. A kínálat mélysége ak
kor megfelelő, ha az széles körű, változatos és 
megfelel a vele szemben támasztott igényeknek.

A marketing közvetlen alkalmazásához a 
könyvtári és dokumentációs munkában a szol
gáltatások alapos vizsgálata szükséges. Az in
formációs technika, a médiák használata, az 
elektronika megjelenése forradalmi változásokat 
hozott, de egyben bizonyos mértékű bizonyta
lanságot is jelentett, amit a marketing szakem
berek már megszoktak. Minőségi változást jelen
tett az új felhasználók megjelenése (tudósok, 
brókerek, sajtó stb.). A funkcionálisan fejlődő 
marketing felülvizsgálatát a szervezettel közvet
len kapcsolatban álló új partnerek megjelenése is 
indokolja, és ennek már a gazdasági következ
ményeivel is számolni kell.

A marketing szempontjából történő elemzés 
a könyvtárak és dokumentációs központok part
nereire, a fenntartókra és a használókra is kiter
jed. Az információ gazdasági sajátosságainak 
következtében módosul a partnerkapcsolat. Szí
vesebben beszélnek hálózatról és partnerekről, 
semmint konkurenciáról. Ez a helyzet jellemzi 
legjobban az információ szociális-gazdasági vol
tát, hogy ti. egyedi, a végtelenségig osztható és 
a fogyasztás által nem pusztítható. Mégis árunak 
kell tekinteni, mert a médiák megjelenése ebben 
a szektorban, (mégha az állam segítségével is 
történik), anyagi beruházást jelent. Az új informá

ciós- és telekommunikációs technológia módo
sítja az egyes intézmények költségvetését. Minél 
többet fordítanak beruházásra, annál több az in
formáció és gyorsabb a szolgáltatás. A további
akban tehát a konkurencia fogalmával is számol
ni kell. A kereskedelemben a konkurencia egyet
len kritériuma a rentabilitás.

A könyvtárak és a dokumentációs központok 
„funkcionális környezetének” vizsgálatához szük
séges a lakossági igények felmérése. A működés 
stratégiáját nem könnyű kidolgozni sem a konku
rencia, sem a partnerkapcsolatok vonatkozásá
ban. Egy város dokumentációs térképén megta
lálhatók a nyilvános és magánkönyvtárak a doku
mentációs központok, a lemezkölcsönzők és az 
egyéb szolgáltató intézmények. Az egyetemi 
könyvtárakban minden egyes tudományterület
nek megvan a maga információs forgalma. Egy 
másfajta megközelítés szerint is szükséges a kör
nyezet felmérése. Egy könyvtár vagy egy doku
mentációs központ egyben egy nagyobb rend
szer része: pl. vállalaté, önkormányzaté, egyete
mé stb. A közkönyvtárak használói egyben 
választópolgárok is, akik a könyvtár fenntartásá
ról döntenek. Az egyetemi könyvtár használói az 
egyetemi hallgatók, de ők is befolyásolhatják a 
könyvtár további fejlődését. A dokumentációs 
központok egyben vállalatok a saját szakterületü
kön belül. Nevezhetjük az ilyen típusú kapcsola
tokat „kétértelműnek” is.

Az információ és a kultúra a kollektív identi
tástudat összetevője. Ebből következik, hogy a 
könyvtáraknak jobban kellene ismerniök a fel
használókat és nemcsak azokat a kiváltságoso
kat, akik az ő szolgáltatásaikat természetes előjo
guknak tekintik, hanem a csendes, kevésbé befo
lyásos csoportokat is. Annál is inkább, mert a 
közvélemény a marketing szakemberek számára 
létfontosságú. Az információáramlás szubjektív 
kapcsolatokon alapszik és személyes jelleggel 
bír. Az angolszászok „gatekeeper”-ről beszélnek, 
(a szerző fordításában ők a jelfogók, a relék: új
ságírók, egyetemi tanárok, kutatók, tudósok, 
szervezett csoportok), akik az információt közve
títik a felhasználók számára.*

* A „gatekeeper” fogalmáról és könyvtári szerepéről a 
Könyvtári Figyelő 1992.1. számában olvashattak a 
From information gatekeeper to information counse
lor: emergence of a new professional role c. könyvis
mertetés kapcsán.
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Stratégiák

Egy stratégia meghatározásához három egy
mást követő kérdésre kell válaszolni: mit akarnak 
tenni, mit tudnak tenni és hogyan? A mit akarnak 
tenni kérdésen az intézmény stratégiáját értjük, 
míg a másik kettő, a „m it tudnak tenni és ho
gyan” a marketingre való törekvést jelenti, mely 
függvénye a vállalati stratégiának.

A kérdésekre adandó válasz megkönnyítése 
érdekében három fogalmat kell tisztáznunk: az 
első a pozicionáltság, vagyis az intézménynek az 
adott környezetben elfoglalt helyzete, a második 
a „marketing mix”, míg a harmadik a marketing 
terv. A tanulmány az első két fogalomnak könyv
tári és dokumentációs területen való alkalmazá
sát vizsgálja, a harmadikat azonban csak érintő
legesen tárgyalja.

A pozicionáltságot három tényező határozza 
meg: a fenntartó, a partnerek (itt: a konkurencia) 
és a használók. A fenntartó szerepe nem különö
sen jelentős a marketing szemszögéből. Például 
egy önkormányzati könyvtár, ha elsősorban a vá
lasztópolgárok igényeit szolgálja, minden bi
zonnyal nagyobb támogatáshoz jut, ezáltal kultu
rális feladatainak is jobban megfelelhet. Ha csak 
az önkormányzatot szolgálja, előfordulhat, hogy 
annak egyik hivatalává válik. A tudományos és 
egyetemi könyvtárak pozíciójuk kivívásában 
másfajta problémával találják szembe magukat: 
a központosítás, avagy az önálló egységekben 
való működés dilemmájával.

A partnerkapcsolatról korábban már szó volt, 
emlékeztetőül csak annyit, hogy egy-egy város, 
vagy régió könyvtári és dokumentációs intézmé
nyeinek feltérképezése mindig az első lépés az 
együttműködés értelemszerű kialakításához. Egy 
vállalatot a konkurrenciához való viszonya és 
rentabilitása minősít -  legalábbis a marketing 
szabályai szerint.

A marketing egyik legfontosabb hipotézi
se,hogy a lakosság szükségletei és igényei kü
lönbözőek, tehát nem lehet mindenkinek ugyan
azt a portékát felkínálni, inkább kisebb, homogén 
csoportokat kell megcélozni. A megcélzott réteg 
igényeit előzőleg felmérik. A vállalatok például a 
földrajzi környezetet, a lakosság demográfiai 
összetételét és életvitelét vizsgálják meg. Ilyen tí
pusú felméréseket a könyvtáraknak is el kell vé
gezniük. Az egyetemi könyvtárak és dokumentá
ciós központok e tekintetben előnyösebb hely

zetben vannak, ugyanis használóik egy jól szer
vezett, hierarchikus felépítésű homogén közös
séghez tartoznak. A közkönyvtárak helyzete ne
hezebb, ugyanis nekik az igények szélesebb ská
láját kell kielégfteniök, s használóik a lakosság 
minden rétegéből valók.

A „ marketing mix”azt jelenti, hogy a pozicio
náltság és a megcélzott közönség meghatározá
sa mellett pontosítani kell azt is, hogy az adott in
tézmény milyen árut vagy szolgáltatást képes 
biztosítani és milyen módon. A módszer hagyo
mányos elemeit McCarthy* a következőképpen 
csoportosította: termék, ár, elosztás és kommu
nikáció. A legfontosabb a módszer kiválasztása, 
amely által a lehető leghatékonyabban érhető el 
a kitűzött cél: a szolgáltatás megvalósulása, ami 
azt jelenti, hogy a termék, annak szétosztása és 
árfekvése feleljen meg a használói igényeknek. 
Savard megkísérelte a „marketing mix” elvét a 
könyvtárakra is alkalmazni. Ez a törekvés némi
képp erőltetettnek tűnik, ugyanis mit értsünk „ár
fekvés” alatt a könyvtárakban -  kérdezi a szer
ző. Végül megállapítja, hogy a „marketing mix” 
elvének sikerült egyfajta szintézist teremtenie a 
kommunikáció, a szervezet és a gazdasági kér
dések között.

A könyvtárak és dokumentációs központok a 
marketing két elemét a gyakorlatban is alkalmaz
zák, mégpedig a szolgáltatás és az információ 
tekintetében. E két fogalom magába foglalja a 
„marketing mix” variációit. A szolgáltatást és a 
teljesítményt egy fogalomnak tekinti a szerző és 
szolgáltató-teljesítménynek nevezi.

A felkínált szolgáltatás a terméket helyettesíti. 
Esetünkben arról van szó, milyen könyvtári állo
mány, illetve dokumentumgyűjtemény áll a hasz
nálók rendelkezésére. A szolgáltatás-teljesítmény 
fogalompár a sémában az áru szétosztását he
lyettesíti. Az adott, avagy kiválasztott felhasználói 
réteg kielégítése és a felajánlott szolgáltatás a 
háttérbázis és az előtér közötti egyensúlyon 
alapszik.

A kommunikáció kétségkívül az az elem, 
amelyet a kutatók és a marketing szakemberek 
ezidáig a legjobban kidolgoztak. A könyvtárak és 
dokumentációs központok szolgáltatásainak mi
nőségében, publicitásában, az információk kör
forgásában nagy szerep jut az információt a tár-

*  Basic marketing: a management approach. Home- 
wood III. Richard D. Irwin inc. 1978.
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sadaiom felé közvetítő tudósoknak, kutatóknak, 
újságíróknak, egyéb szervezett csoportoknak.

E rendszerben az árat az egyezség helyette
síti, ugyanis egy szolgáltatás piaci árát igen ne
héz meghatározni; a terméknek sokszor alig van 
köze az árhoz, bár a fogyasztó számára esetleg 
igen értékes. Az tehát az előállító és a fogyasztó 
közmegegyezésének eredménye. A könyv
tárakban és dokumentációs központokban az 
árakról folyó vita gyakran bizonyul meddőnek. 
Először is az információra jellemző, hogy illé
kony. Árának rögzítése éppoly nehéz, mint a 
szellemi terméké. Továbbá az eddig követett 
gyakorlat a hangsúlyt a dokumentum hozzáfér
hetőségére helyezte, gyakran összetévesztve azt 
az ingyenesség fogalmával. Pedig az ár -  úgyis 
mint az előállító és a használó közötti egyezség 
-  nem új a könyvtárak számára sem. Manapság, 
amikor az információ felértékelődött, a könyv
táraknak is napirendre kell tűzniök ezt a kérdést. 
Kutatni nem a rentabilitást kell, hanem inkább 
azt, hogy az a bizonyos egyezség hogyan való

sul meg, miképpen válik hozzáférhetővé a szol
gáltatás és mennyit profitál belőle a felhasználó.

Különösen a dokumentációs központokban 
merül fel hangsúlyosan az ár kérdése. Itt már ér
vényesül a konkurencia szerepe is: az informáci
ót igénylő ahhoz az intézményhez fog fordulni, 
ahol a szakmájában legjobban felhasználható in
formációhoz jut.

A fentiek alapján vizsgát „marketing mix” 
egyes módszerei a mi területünkön is alkalmaz
hatók -  véli a Salaün - ,  nevezetesen a szolgál
tatások és a kommunikáció területén. Mindenek
előtt be kell bizonyítani, hogy a marketing szem
lélettől való ódzkodás sokkal inkább a 
félreismerésén alapul, mintsem az inkompatibili
tásán. A marketing terv annak megszervezését 
jelenti, miként lehet a stratégiát a gyakorlatban 
alkalmazni. Ehhez a környezet alapos ismeretére 
van szükség. A kérdés az, hogy kinek mit keli 
tennie, mikor és milyen módszerekkel... És ki áll 
készen arra, hogy az eddigi kutatások eredmé
nyeit a gyakorlatban alkalmazza -  teszi fel a kér
dést 1991 januárjában cikkének legvégén Salaün.

A Német Központi Műszaki Könyvtárnak sincs pénze gyarapításra. A hannoveri Egyetemi Könyvtár és 
Műszaki Tájékoztató Könyvtár, 3 millió kötetes állományával és 22 000 kurrens periodikumával, az 

országos központi műszaki-természettudományi könyvtár funkcióját tölti be Németországban; napi 
1500 kérést dolgoz fel, többek között a Siemens és a Daimler Benz cégnek is rendszeresen szolgáltat 
irodalmat. 1991-ben viszont már augusztusra teljesen kimerült a könyvtár gyarapítási kerete, többek 

között az amerikai könyvek drágulása (a dollár-árfolyam emelkedése) miatt. Ha a szövetségi és a 
tartományi kormány nem tudja lényegesen növelni az anyagi támogatásukat, akkor 1992-ben 4000

szakfolyóirat előfizetését kell lemondaniuk.
(DBI-Pressespiegel, 1991. dec.)

Máglyára a keletnémet szakkönyvekkel? -  A privatizált hajdani ORWO gyár utódvállalatának elnöke 
elrendelte, hogy a megszűnő, ill. a vállalatból kiváló részlegek szakkönyvtáraiból a vállalat központi 

könyvtárába szállítsanak be minden 1945 előtti és 1990 utáni kiadványt, valamint a közbülső 
időszakban megjelent nyugati irodalmat -  az egykori NDK-kiadók termékeit viszont semmisítsék meg. 
Előzőleg emeljék ki a könyv címlapját, amelynek verzóján a gyári pecsét áll, s ezt a címlapot is küldjék 
be a központba. -  Tilos a könyveket a dolgozóknak eladni. Egy nagy könyvkereskedő cég hajlandó 

lett volna a kiselejtezendő anyagot teljes egészében átvenni, de ezt az ajánlatot is elutasított a vállalat.
(DBI-Pressespiegel, 1991. dec.)
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GmbH & Co. KG., Walter de Gruyter Berlin-New York., DLV., Urban & Schwartzen
berg, Vieweg, Jungjohann, Eugen Ulmer Verlag, Bouvier, Encyclopedia Britanni- 
ca, Wm. Collins Sons & Co. Ltd., BBC English.

f- Ügyfeleink igényének megfelelően természetesen tovább bővítjük a kiadók
|  számát.

Boltunk a kiadványokat katalógus áron kínálja. Egyéni és nagybani megren
delések kielégítésével is foglalkozunk. Ha a fent említett kiadók katalógusaiból 
rendel, úgy 4-6 hét alatt be tudjuk szerezni a kiadványt.

Amennyiben új kiadóval kell fölvennünk a kapcsolatot, vagy a tengerentúlról 
kell behozatnunk a kiadványt, az hosszabb időt vesz igénybe, de tájékozódás 

után értesítjük ügyfelünket, s akkor módosíthatja megrendelését.

Extra kívánságokat is teljesítünk, ha ügyfelünk vállalja a többletköltségeket.
I

Postai utánvéttel is értékesítünk könyveket.

Bordás Gitta 
könyvesbolt vezető

„Minket minden ügyfél érdeklődése kötelez.”
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